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2 20t8 GR 00126 Belasting op de opgravingen van stoffelijke overblijfselen -
Aanpassing - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté;
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Marc Devillé;
mevrouw Anne Matto! de heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw Anja Deridder; de heer Marc
Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; mevrouw Joke Ots; de heer Wim Demuylder; de heer Marc
Sluys; de heer Jo Lories; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte
Moyson; de heer Richard Severijns; de heer Dries Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; de heer
Sven Pletincx; mevrouw Kimberly Michel; de heer Jan De Winne, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Mennem Dibe; de heer Rogier Lindemans

Beschrijving

Aanleidinq en doel
De wetgeving maakt dat de mogelijkheden voor het bewaren van urnes in de loop der jaren gewijzigd
zijn, Daarom lijkt het noodzakelijk de vrijstellingen van toepassing voor de belasting op de
opgravingen van stoffelijke overblijfselen aan te passen.

Advies en motiverinq
De vrijstellingen van toepassing voor de belasting op de opgravingen van stoffelijke overblijfselen
dienen te worden aangepast. Volgende vrijstelling wordt toegevoegd:

"voor opgraving uit een columbarium of urneveld bij einde van de concessie gevolgd door:
- bewaring, uitstrooiing of begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
- uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats."

Juridische qronden
Artikel 170 $ 4 van de Grondwet;

Het Gemeentedecreet;
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Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei2010 en 17 februari2012;

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gemeenteraadsbeslissing op de belasting op opgravingen van stoffelijke overblijfselen d.d. 17
december 2013;

Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. l juni 2018

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
70200130-0990-NG- 1419/00 1/00U00 1/001

Beleidsinformatie
1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid

Besluit
Aftikel 1
Er wordt voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 een belasting geheven op de opgr.avingen van
stoffelijke overblijfselen op één der stedelijke begraafplaatsen.

Aftikel2
Voor opgravingen van een gewone begraving, bij een opgraving uit het columbarium en uit een
urneveld wordt er een belasting aangerekend.

Aftikel3
Voor opgravingen van stoffelijke overblijfselen worden volgende bedragen aangerekend
- 1.000 euro bij gewone begraving,
- 600 euro bij een opgraving uit columbarium
- 600 euro bij een opgraving op een urnenveld.

Aftikel4
De belasting is verschuldigd door diegene die de machtiging tot opgraven vraagt,

Artikel 5
Vrijstelling van deze belasting wordt verleend:
- voor opgravingen van soldaten en burgers gestorven voor het vaderland
- voor opgravingen verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen.
- voor opgravingen die ambtshalve door de stad worden verricht
- voor opgraving uit een columbarium of urneveld bij einde van de concessie gevolgd door:

- bewaring, uitstrooiing of begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
- uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats.

AÊikel6
De belasting op de opgraving wordt ingevorderd met een factuur. Er mag niet tot opgraving
overgegaan worden vooraleer de factuur betaald is.

Artikel 7
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De factuur dient betaald te worden binnen de 30 dagen

Artikel S
ËOetastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemegster en Schepenen. Het
bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, via duurzame drager (brief, elektronische
informatiedrager, fax of e-mail) worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan
gebeuren door verzending of doór overhandiging.
Deze indiening, moet op strafÍe van verual, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de
derde dag na het verzenden van de factuur.
De bezwaarindiener krijgt van de stad een ontvangstmelding binnen de 15 kalenderdagen na het
indienen van een bezwaarschrift.
De belastingplichtige wordt alleen uitgenodigd op een hoorzitting als hij er in zijn bezwaarschrift
uitdrukkelijk om vraagt bij middel van een duurzame drager (brief, elektronische informatiedrager, fax
of e-mail) .

De bevoegde overheid handelt als administratieve overheid, bezwaren over de wettigheid van de
verordening worden niet behandeld.
De beslissingstermijn voor de bevoegde overheid bedraagt zes maanden, eventueel te verlengen met
drie maanden in geval van ambtshalve vestiging.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger krijgt per aangetekend schrijven een afschrift van de
genomen beslissing. In dit aangetekend schrijven wordt ook de mogelijkheid tot beroep bij de
rechtbank van eerste aanleg vermeld : Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Justitiepaleis ,
Poelaertplein 1, 1000 Brussel.
De belastingplichtige moet beroep aantekenen binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de
beslissinE.

AÉikel9
Dit belastingreglement wijzigt en vervangt het belastingreglement d.d. 1711212013 betreffende de
.belasting op de ontgravingen.

Artikel 1O

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

AÊikel 11
O"re uerorOening treedt in werking op 1 juli 2018.

1. Besluit gemeenteraad dd. 17 decemeber 2013 - Belasting op opgravingen van stoffelijke
overblijfselen,pdf

2. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 1 juni 2018.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 26 juni 2018

De secretaris van de gemeenteraad
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De voorzitter van de gemeenteraad



heer Bertrand Demiddeleer
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